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 : تقديم

حققت السياحة يف العامل اليوم  منوا متسارعا واستطاعت بعض الدول االستفادة بشكل 

ق املصدرة متزايد من النمو السياحي العاملي ، وحياول البعض اآلخر وخاصة الدول البعيدة عن األسوا

للسياحة االستفادة من هذا التطور، إذ تعمل علي جلب االستثمار لتطوير اخلدمات يف املناطق اجملاورة 

 .للمواقع واألماكن السياحية ، وبالتالي توفري احلافز علي تنمية القطاعات االخري 

ترفيهي  وعلي الرغم من تلك النظرة السلبية سابقا حول اعتبار القطاع السياحي جمرد نشاط

ال حيقق أي عوائد اقتصادية ، صار اآلن نشاط اقتصادي ضمن القطاعات الرئيسية اليت تتضمنها 

احلسابات الوطنية ، من أكثر القطاعات يف التجارة الدولية ، وأصبح مصدر الدخل األول لكثري 

 .من البلدان 

واالستثمار  وميكن القول بان السياحة اليوم أصبحت صناعة متكاملة  تتضمن التخطيط

والتسويق والرتويج ، وهي صناعة متعددة املراحل تتفاعل وتعتمد علي القطاعات االخري ، وتعترب 

عامال مساعدا يف تطوير البنية التحتية لالقتصاد ، وبالتالي فهي قطاع إنتاجي يلعب دور مهم يف زيادة 

تعترب فرصة للتشغيل يف ظل الدخل وحتسني وضعية ميزان املدفوعات ومصدر العملة الصعبة ، كما 

ضعف توظيف القطاعات االخري ،  حيث تربز كنشاط اقتصادي كثيف العمالة سواء من حيث 

االطار املؤسساتي  املقدم للخدمات السياحية أو من خالل املؤسسات املرافقة للسياحة مثل املؤسسات 

 .الصغرية واملتوسطة اليت يديرها احلرفيون 

سياحي بشكل مباشر علي زيادة اإلنتاجية يف القطاعات اليت تتصل به ويعتمد أداء القطاع ال

واخلدمات اليت تتفاعل معه من وسائل نقل ، ووسائل اتصال ، ونوعية الطرقات ، املياه ، وحجم 

 ونوعية الفنادق وغريها 

حيث أن هذا القطاع ال يقوم مبجرد وجود آو توفر املناطق السياحية احلديثة إذا كان مثال 

 .الصعوبة الوصول إليها أو أنها تفتقر إلي الصيانة واخلدمات األساسية من
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 : األهمية االقتصادية لقطاع السياحة
  باملائة من الناتج  11تساهم السياحة مبا يصل إلي : املساهمة يف الناتج

احمللي العاملي ، ولذلك فان االهتمام بهذا القطاع يعود إلي مساهمته يف 

) لي فهو مكون رئيسي للناتج يف العديد من البلدان الناتج حيث ،وبالتا

 (.0222باملائة من الناتج سنة  1,61تونس مثال 

  0202سنة    ,16ويتوقع أن يصل العدد إلي   0212هناك مليار سائح سنة  (

 (السوق السياحية

  باملائة من فرص العمل يف العامل  8يوفر القطاع : اآلثار علي العمالة 

 يعترب القطاع عامال مهما يف ميزان املدفوعات :ان املدفوعات اآلثار علي ميز

وتتجاوز العوائد (  0222بليون دوالر يف سنة  ,67)مبا حيققه من عوائد 

 .املنتجات البرتولية ، السيارات ) احملصل من املصادر االخري 

  وهناك أثار متعلقة باالستثمار يف البنية التحتية: 

 مواقع السياحية تنمية املناطق اجملاورة لل: 

  مصدر متويل للميزانية: 

  400أنفقها حوالي  0228مليار دوالر سنة  466عوائد السياحة وصلت إلي 

 مليون سائح عرب العامل
باملائة   767وملا كانت منظفة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تنمو بنسبة   

عدل منو متوقع الباس باملائة ، وهو م 661مع العلم أن املعدل العاملي هو    0202سنة 

  .به يعطي الفرصة خطة تستهدف جلب السياح

 : السياحة يف مشال إفريقيا
منطقة )بدء ذي بدء ينبغي اإلشارة إلي أن املنطقة هامة ومستهدفة اقتصاديا 

هامة ،تستقطب السياح، قبلة للسياح نظرا للموقع اجلغرايف ، تنافسها دول من أسيا 

مكان املنطقة مشال افريقيا جعل القارة منطقة قطبا للنمو ، وانه بإ(، ارويا الشرقية

 . يف العامل
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 :قطاع السياحة يف تونس 
تعترب تونس احد البلدان السياحية اهلامة يف حوض املتوسط، واهم بلدان 

منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حسب املنظمات الدولية، وجتتذب عادة السياح 

الة اجلزائر، وتتجه حنو التنوع يف مصادرها بالنسبة من مجيع أحناء العامل  عكس ح

القارة )لألسواق ذات القيمة املضافة العالية واإلنفاق الكبري الذي  تعرف عدة مناطق 

، وتعمل تونس علي جذب السياح من هذه األسواق واستقطابهم عرب (األسيوية

ة االروبية سياسات وعروض تروجيية وتسويقية جذابة ،وتستقطب الطبقات املتوسط

اليت شكلت القاعدة الواسعة للسياح الوافدين لتونس خالل السنوات املاضية، وهذه 

الفئات اليت تأثرت بفعل األزمة املالية األمر الذي حد من قدراتها الذاتية علي الطلب 

السياحي وتشمل األنشطة السياحية يف تونس سياحة املؤمترات والتدريب، السياحة 

اخل، من خالل اعتماد علي التكنولوجيا ...الرتفيه، الصحية الرياضية، سياحة 

املعلومات واالتصال، واعترب ذلك رهان لدعم قطاع السياحة واحملافظة علي حصة 

 .سطيةالسياحة من السوق السياحية وخاصة احملافظة علي موقع تونس من السوق املتو

 :االهتمام بالقطاع 
العقديني املاضيني من خالل االعتماد  تزايد االهتمام احلكومي بالقطاع خالل

 :علي خطة لتنمية القطاع  تهدف الي حتقيق 

 توفري البنية التحتية وتطوير املرافق السياحية -

 .إمداد القطاع السياحي باإلطار البشري الالزم من خالل التكوين  -

 تنويع أمناط اإليواء-

 استقطاب السياح ذوي القدرات الشرائية العالية  -

 براز املخزون احلضاري والثقايف  إ-

واستطاعت تونس بفضل هذه السياسات أن تدعم مكانتها يف أسواق الشرق 

األوسط ومشال أفريقيا رغم املنافسة احلادة من بلدان يف املنطقة مثل مصر واملغرب، 

وعلي غرار االستثمارات األجنبية حيث يعترب االحتاد االروبي تونس بلد منوذجي ، 
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ثال يف السياحة الرياضية والسياحة الصحية كمكمل للمنتوج السياحي تعترب كم

الشاطئ ، ورغم ذلك ال تزال هناك أوجه نقص عديدة ومعوقات البد من التغلب عليها 

 :وجتاوزها نذكر منها 

تقدر طاقة ) نقص يف طاقة االستيعاب من حيث البنية التحتية واملرافق العامة -

ليلة  55عدد الليالي ) ،( وحدة سياحية  852توفرها   ألف سرير 062اإليواء مثال 

 ( .سياحية سنويا 

 نقص يف اإلطارات املؤهلة رغم وجود العديد من املعاهد واملدارس املختصة -

 نقص اإلنفاق العام واالستثمار يف القطاع السياحي -

 نقص األمن السياحي -

 : املؤشرات السياحية يف تونس
 ألف فرصة عمل 622قتصاد ي هام حبيث توفر السياحة يف تونس مورد ا

، (0224)ماليني سائح سنويا 7، تستقطب  0222باملائة من الناتج سنة  ,1متثل و

 ,5غطي باملائة من العملة الصعبة ، وت 02تشكل السياحة يف تونس ما يصل إلي 

 .باملائة من العجز التجاري

ي تطوير السياحة ألف سائح ، كما تعمل عل 72جتلب رياضة الغولف مثال 

 . 0212منها سنة    ,مركز صحي فتح  52الصحية حيث يوجد أزيد من 

 :قطاع السياحة يف املغرب 
املغرب بلد غري متطور سياحيا مقارنة بتونس ومصر ، لذلك تبذل احلكومة 

جهود كبرية جلعل القطاع منافس يف املنطقة ورغم ذلك هناك عوامل لتطور هذا 

وقع اجلغرايف ، قرب البلد من ارويا ، الطبيعية اجلبلية للبلد ، القطاع نذكر منها امل

امتداد الشواطئ املغربية علي البحر املتوسط ، إضافة إلي املخزون الرتاثي والثقايف 

 .اإلسالمي الكبري 

ولذلك فان السياحة يف املغرب تعترب ثاني أهم قطاع اسرتاتيجي ، و املصدر 

بعد صادرات الفوسفات وحتويالت العمال ، وقد حتولت  األول للبلد من العملة الصعبة
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ألف  167، و يتوقع أن ينشا  0212- 0222إلي رهان حقيقي من خالل املخطط 

مليار درهم ، وقد عملت  152ويساهم مبا يصل إلي   0202فرصة عمل حبلول 

ريع جند مثال قيمة املشا) املغرب علي دعوة الشركات األجنبية لالستثمار يف القطاع 

، وتتوجه السياحة يف املغرب إلي ( مليون دوالر  522السياحية جملموعة الربكة 

باملائة من أمريكا  15باملائة من السياح ، و75السياح االوربني  أن عددهم يصل إلي 

مبتوسط  1444مليون ليلة سنة  11الشمالية ، كما أن عدد الليالي السياحية بلغ 

رغم أن هناك توجه جديد متمثل يف اإلقامة ) ردليالي لكل ف 12إقامة يصل إلي 

شركات ) القصرية ملدة  يومني آو ثالثة  بأسعار تقدمه بعض الشركات املغربية 

 .ألف سرير  46منخفضة ومغرية ، بطاقة استيعاب قدرها ( الطريان

مقارنة % 7منو وصلت أي بنسبة  0228مليون سائح يف سنة  8وسجل املغرب 

من العائدات اليت ( مليار درهم 58)مليار أورو  560وهو ما يدر  0227مع سنة 

 . حققتها السياحة املغربية

قياسا % 1مبا نسبته  0228ويشار إىل أن هذه العائدات املالية تراجعت يف سنة 

ج ويعود سبب هذا الرتاجع أساسا إىل تقلبات سعر الصرف باخلار 0227إىل سنة 

 .حسب تفسري وزير السياحة املغربي

للحد ( CAP 2009)للعمل  إسرتاتيجيةأعدت السلطات العمومية  ففي املغرب

من آثار األزمة العاملية على القطاع السياحي الذي يعول عليه االقتصاد ا وقد تطلب 

بناء هذا القطاع وتأهيله استثمارات ضخمة من القطاع العام والقطاع اخلاص وإعداد 

هيزات فندقية وإقامات سياحية وشبكة مواصالت برية وحبرية وجوية للرفع من جت

 .مستوى األداء والكفاءة وتوسيع وتنويع العرض للمنتوج السياحي

كما أن القطاع املالي والبنكي املغربي الذي مل يتأثر باألزمة املالية العاملية 

ذلك بتأمني التمويالت مبقدوره اليوم أن يواصل دعمه للقطاع السياحي املغربي و

 .االستثمارات يف اجملال السياحي الضرورية للمشاريع السياحية وجبلب املزيد من
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ويف سياق التوجهات والتدابري االحرتازية والوقائية اليت سنتها الدولة يف إطار 

الذي ( CAP 2009)املضاد لألزمة  الستباقيخمطط اليقظة االسرتاتيجي واملخطط 

مليون درهم، مت  122ية العامة للدولة خمصصات مالية بواقع رصدت له امليزان

التنسيق مع اهليآت التمثيلية للمهنيني السياحيني والفندقيني إلسناد الربامج املرسومة 

 الوطنية للسياحة وتفعيلها على الصعيد اجلهوي من خالل خطط اإلسرتاتيجيةضمن 

 .العمل للمجالس اجلهوية للسياحة

وهو خمطط إرادي وتوافقي، ( CAP 0224)سياحي ويتوخى املخطط ال

 :النهوض باملهام اآلنية التالية 

األجانب عرب تنويع العرض السياحي ورصد األسواق  ياحجلب املزيد من الس -

 (الشرقية، روسيا ودول اخلليج أوربا)السياحية 

إنشاء وحدة تابعة للمكتب الوطين املغربي للسياحة مكلفة بتسويق وترويج  -

 .املؤمترات والندواتسياحة 

 اإلنرتنيت تقوية آليات وأدوات التسويق السياحي عرب  -

تنظيم احلمالت اإلشهارية والرتوجيية والتعبوية لتنشيط حركة السياحة الدولية  -

 .والتيارات السياحية من داخل اجلالية املغربية املقيمة باخلارج

 .فتح خطوط رحالت جوية جديدة -

جديدة وإضافية يف أقطاب اجلذب السياحي  تثمني وتقوية وجهات سياحية -

 .اجلنائيةوالتنمية اجلهوية وإعفاء الرحالت اجلوية غري املنتظمة من بعض الرسوم 

واجهة ملومن الواضح أن هذه السلسلة من التدابري واإلجراءات املتخذة حتسبا 

يف املغرب انعكاسات وتأثريات األزمة املالية واالقتصادية العاملية على قطاع السياحة 

باعتباره قطاعا اسرتاتيجيا وأساسيا يف االقتصاد الوطين من شأنه أن خيفف من 

اإلكراهات اليت قد تعوق مساره يف اجتاه جتاوز حالة االحنسار اليت ظهرت يف أوائل 

واستعادة عافيته  اليت يستهدفها املخطط األزرق كاستحقاق لبلوغ هدف  0224سنة 

 .ه كرهان مستقبلي للسياحة املغربيةعشرة ماليني سائح جيب كسب
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ويف األخري ميكن القول أن أهم املشاكل اليت تواجه القطاع السياحي يف 

املغرب تتعلق بنقص البنية التحتية للقطاع ، وقلة املرافق التعليمية والتدريبية ، 

 .حيباإلضافة إلي نقص األموال املرصودة للتسويق والرتويج للقطاع السيا

 :سياحية يف اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب املقومات ال
ابتدءا جيب التذكري بان القطاع السياحي حيتل املرتبة العاشرة من حيث 

السياحة العاملية ، وذلك بفضل وجود العديد من املقومات واإلمكانات السياحية 

الكبرية غاية يف التنوع والتميز ، لكن عدم االهتمام احلكومي بالسياسات 

جية شاملة الستقطاب السياح حال دون استغالل هذه اإلمكانات ، زيادة وإسرتاتي

علي أن طبيعة االقتصاد اجلزائري شوهت هيكل وبنية االقتصاد وأبعدت القطاعات 

الرئيسية ماعدا البرتول ، وبالتالي فان مساهمة القطاع يف االقتصاد اجلزائري تبقي 

باملائة من االستثمارات  4، 5املائة  ب( 8.1)ضعيفة ال من حيث املساهمة يف الناتج 

 .باملائة من قيمة الصادرات  5.4املنتجة ، و

كما أن السياحة يف اجلزائر ختتلف عن مثيلتها يف تونس واملغرب حيث 

 .تستقطب أعداد اقل من السياح

 :شروط ترقية قطاع السياحة 
مواقع الرتفيه الفنادق ، املواقع ، وسائل االتصال ، ) توفريا هلياكل السياحية  -

 والرياضة 

وجود اهلياكل األقل تكلفة  توجد جنبا إلي جنب مع اهلياكل ذات التكلفة  -

 العالية

األمن السياحي االستقرار السياسي واالجتماعي األمين ، املناخ ، اإلطار  -

 املؤسساتي 

 جودة اخلدمات املقدمة  -

سياحة احلموية السياحة الثقافية ، السياحة الرياضية ،ال) التنوع السياحي  -

اخل ، وهناك أنواع عديدة من السياحة ميكن تطويرها ...،ترفيهية ، الدينية 
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منها ما هو موجود وحيتاج إلي تطوير منها ما حيتاج إلي إعادة إحيائها نذكر 

 .منها السياحة الساحلية ، اجلبلية ، الصحراوية ، احلموية ، سياحة العطل 

 :عوامل ضعف القطاع 
 :هذه الدراسة أن عوامل ضعف القطاع تكمن فيما يلي  تبني من خالل

 .عدم االهتمام احلكومي بالسياسات السياحية  -

 .عدم استغالل اإلمكانات املوجودة واملقدرات السياحية  -

 ( .قابلية حتويل العمالت ) ضعف القطاع املصريف وعدم عصرتنه  -

دق الشرطون يف تكلفة يوم واحد يف فن) اخلدمات السياحية الباهظة التكلفة  -

مدينة وهران آو يف اجلزائر العاصمة تعادل تكلفة أسبوع يف تونس يف فندق ثالث 

 .آو أربع جنوم 

باملائة منها غري مصنفة يف حني تتوفر  66ألف سرير  58)ضعف طاقة االستيعاب  -

 .ألف   082ألف سرير ، واملغرب  032تونس علي 

سياحة يف حالة اجلزائر مقارنة ضعف دور القطاع اخلاص ودوره احملدود يف ال -

 .باملغرب وتونس 
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 :اخلامتة 
إن عدم تطور القطاع السياحي يف اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب ال يعود إلي 

اإلمكانات واملقدرات السياحية واملواقع األثرية بقدر ما يعود إلي االهتمام احلكومي 

بالقطاع اخلاص للنهوض بالقطاع ، والسياسات والربامج السياحية والدور املنوط 

ويعود كذلك إلي النظرة التقليدية للقطاع  باعتباره قطاع ترفيهي يف الوقت الذي 

 صار فيه القطاع جماال لالستثمار وصناعة متكاملة 

إلي أن هناك طموحات كبرية حاليا  بهدف تطوير القطاع واجناز مشاريع 

 0,8ألف سرير الستقطاب  58 فندقية وسياحية حيث أن هناك طموحات لتوفري

 .0208مليون سائح حبلول 
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 :املصادر واملراجع 
، اقتصاديات السياحة ،مكتبة زهراء الشرق ( 0996)محدي عبد العظيم  .0

 ،القاهرة ،مصر 

، السياحة يف مشال إفريقيا ، دراسة يف ( 0200)حاكمي بوحفص  .0

غرب ، ملتقي وطين حول املقومات السياحية للجزائر مقارنة بتونس وامل

جويلية   0سياسات إنعاش القطاع السياحي يف اجلزائر  جامعة مستغامن 

0200 

، دراسة مقارنة لواقع السياحة يف ( 0202)بوفليح نبيل وتوقرورت حممد  .3

 .دول مشال إفريقيا ، ملتقي السياحة البويرة اجلزائر 

، اهليئة املصرية ، السياحة احلديثة علما وتطبيقا ( 0958)حممود كامل  .4

 للكتاب ، القاهرة ، مصر 

، السياحة وأثرها علي التنمية ( 0224)هواري معراج و سليمان جردات  .8

 ،ورقلة  20االقتصادية العاملية ، دراسة حالة اجلزائر ، جملة الباحث العدد 

، السياحة والتنمية االقتصادية ( 0200)بن منصور عبد اهلل و جلطي غامن  .6

حول سياسات إنعاش القطاع السياحي يف اجلزائر  جامعة ، ملتقي وطين 

 0200جويلية   0مستغامن 

، السياحة الداخلية رافعة التنمية االقتصادية ( 0200)حممد بن بوزيان  .5

ملتقي وطين حول سياسات إنعاش القطاع السياحي يف اجلزائر  جامعة 

 0200جويلية   0مستغامن 

  


